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Ata da reunião da diretoria da Academia Evangélica de Letras do Brasil, realizada no 

vigésimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e dez 

minutos, nas dependências da Academia Evangélica de Letras do Brasil, sito à Rua Buenos 

Aires, 135, 8º. Andar, Rio de Janeiro. INÍCIO: Às 14h10min, em primeira convocação, o 

presidente, Acadêmico Vanderlei Batista Marins, inicia a reunião com uma oração realizada 

pelo Acadêmico Antônio José do Nascimento Filho. PRESENTES: Além do presidente, 

registra-se a presença dos seguintes Acadêmicos: Germano Soares Silva, Ricardo Augusto 

Narciso Gonçalves dos Santos, Antônio José do Nascimento Filho, Eduardo Mayr e Anderson 

Calleb Soares de Almeida. DEVOCIONAL: O Presidente inicia os exercícios devocionais 

com a leitura bíblica e exposição do texto de Salmos 121; DISCUSSÕES: Situação financeira 

da AELB; Inadimplência de Acadêmicos e Correspondentes; Abertura do Ano Social 

Cultural; Temas para preletores e devocionalistas; Planejamento para o Jubileu de Diamante; 

Composição da Comissão de Reforma do Estatuto e Regimento Interno; Encaminhamentos: 

Homenagem ao Acad. Ebenézer Soares Ferreira – Patrono, Beneméritos (amigos da AELB), 

Valor da anuidade para 2022, Reajuste salarial para a secretaria da AELB para 2021, 

Definição de data e horário para as reuniões, Divulgação da AELB entre as denominações 

evangélicas, Intercâmbio com Associações Congêneres, Realização do Congresso Nacional 

com Associações Congêneres, Representação no aniversário da Acad. Antonieta Rosa Vieira 

e Concurso Literário da AELB. DECISÕES: O presidente concede a fala ao Acad. Germano 

Soares que apresenta a situação financeira da Instituição e o valor de inadimplência de alguns 

Acadêmicos e Correspondentes e faz a leitura do Estatuto no capítulo II, na seção 5 no seu 

Art. 19 que diz: “O descumprimento contumaz das obrigações estatutárias pode implicar o 

desligamento do membro, mediante exame e parecer da Comissão de Admissão e 

Desligamento de Membros acionada pelo Presidente da AELB, sendo assegurado amplo 

direito de defesa ao integrante assim atingido”. Apresenta os valores em aberto, 

correspondendo uma dívida de anuidades de R$ 41.000 para os correspondentes e de R$ 

22.940,52 para os acadêmicos; e uma dívida de INSS e encargos de serviço contábil, 
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totalizando o montante de R$ 25.301,00. Sobre esse assunto, foi decidido que os 

inadimplentes receberão um comunicado sobre os valores em aberto e não havendo retorno 

dos confrades, o nome dos mesmos será encaminhado para a Comissão de Admissão e 

Desligamento de Membros; Sobre a abertura do Ano Sócio Cultural, foi decidido que será 

realizado no dia dezoito de março de dois mil e vinte um, às dezenove horas na modalidade 

on-line, o preletor será convidado pelo presidente; foram escolhidos o seguinte tema: “Os 

desafios da igreja no período pós-pandêmico”. Após análise das propostas de temas 

encaminhados pelos Acadêmicos: Martinho Lutero Semblano, Nancy Dusilek, Antônio José, 

Anderson Caleb, Ricardo Narciso e Noélio Duarte, foram escolhidos nove temas: 1- A Igreja 

no período pós-pandêmico e as novas demandas no ministério pastoral, 2- A Igreja no período 

pós-pandêmico e a necessidade de novas estratégias de evangelização digital, 3- A Igreja no 

período pós-pandêmico como atividade essencial numa perspectiva jurídica e sociológica, 4- 

A Igreja no período pós-pandêmico e seus desafios com o ensino Bíblico, 5- A Igreja no 

período pós-pandêmico e as doenças da alma da idecorrência, 6- A Igreja no período pós-

pandêmico e seus desafios com a niilização da sociedade, 7- A Igreja no período pós-

pandêmico e a realidade escatológica da segunda vinda de Cristo, 8- A Igreja no período pós-

pandêmico e formação da identidade cristã na mídia, 9- A Igreja no período pós-pandêmico e 

o impacto na micro e macro economia; Sobre o planejamento para o Jubileu de Diamante, 

ficou decidido que ficará com a mesa para as decisões sobre o evento; Sobre a comissão 

Reforma do Estatuto e Regimento interno, foi escolhido para compor a comissão os seguintes 

Acadêmicos: Anderson Caleb (relator), Germano Soares (membro) e Ricardo Narciso 

(membro); Sobre os encaminhamentos, foi decidido que a homenagem ao Acad. Ebenézer 

Soares será feita de forma remota (on-line) numa data que será combinada com a família do 

mesmo; Sobre a busca de Beneméritos (amigos da AELB), foi decidido que a diretoria irá 

buscar vinte e seis pessoas ou instituições que possam contribuir com o valor de R$ 1.000,00 

para ajudar na amortização das dívidas; Sobre o valor da anuidade para 2022, foi decidido um 

reajuste de cerca de 25%, ficando o valor de R$ 100,00 para os Acadêmicos e R$ 50,00 para 
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os Correspondentes; Sobre o reajuste para a secretária em 2021, foi decidido o reajuste do seu 

salário em 5,26%; Sobre as Reuniões  Plenárias, foi decidido que as mesmas ocorrerão todas 

as segundas quintas feiras do mês às 14h; Sobre a divulgação da AELB para as denominações 

evangélicas, será feito um levantamento pela diretoria e pela comunicação social da AELB; 

Sobre o intercâmbio com as Associações Congêneres, foi decidido que a diretoria fará um 

levantamento de outras Academias Evangélicas para parceria; Sobre a realização de um 

Congresso Nacional, ficou decidido que o mesmo fará parte das comemorações do Jubileu em 

2022 e será organizado pela diretoria; Sobre o convite feito pela Acad. Antonieta Rosa, foi 

decidido que os acadêmicos que tiverem disponibilidade para o dia 29 de março de 2021, 

representarão a AELB neste evento que se realizará na ADVEC da Penha. Sobre o concurso 

literário da AELB, ficou decidido que o assunto será tratado em sua inteireza no ano do 

Jubileu como parte das comemorações deste grande evento. O presidente informa sobre a 

situação de saúde dos Acadêmicos: Guilhermino Cunha e Almir dos Santos Gonçalves Júnior, 

e destaca que ambos carecem das nossas orações e da misericórdia do Senhor. 

ENCERRAMENTO:  Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião as 16 horas e 10 

minutos, com uma oração feita pelo Acad. Eduardo Mayr; Eu, Acad. Ricardo Narciso, 

secretário Ad hoc, lavro e assino à presente ata, juntamente com o presidente. 

 

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2021. 

 

 
Acad. Ricardo Augusto Narciso Gonçalves dos Santos (Cad. 16) – Secretário ADOC 

 
Acad. Vanderlei Batista Marins (Cad. 10) – Presidente 

 

 

 

 


